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Μάρκελλος ὁ ᾿Αγκύρας καὶ ἡ διδασκαλία αὐτοῦ ᾿ 445 

ἐρωμένους ἀπογυμνώσαντα καὶ δημοσίᾳ παντοειδῶς ἐμπαίξαντα. «Επετε 

πδίπαιια εὐ ἱπ ἄπογτὰ ργονί ποία ραίαίϊδε ροβϑὲ τεάϊζιπι Μαγοθὶῃ 

Ππαδγειίοὶ, ἀοιπογαπὶ ἱποθπαάϊα, εἰ ρεπεγα αἴνεγϑα 6] οσιπι ππάϊ 
ἃΌὉ ἴρβϑο δά ἔογιιπὶ ἐγαπεδαπίαγ ργεβουίεσγὶι, εἰ (αποά οαπὶ ἰΔογγ-- 

τηΐβ ἰαςσίπαιια οϑὲ ἀϊσθπά απ) σοπδεογαίαπι Ποηιπὶ σοΥρα5 δα 958- 

σεταάοίιπι σ0114 σι 5ραπϑιιπὶ πιαίαπὶ ριυὈἸσεαια ργοΐαπαθαί, νἱγρί-- 

Πέβαι6 ϑδποίϑϑίτηδ5 θεὸ (ῃτγίϑίοαμα [ἰοδΐοβ, ρα Ὁ 6 ἰπ ἴοτο π|6- 

ἀἴδαια τ οἰνίίαΐο, σοποιγγαπίϊθιι5. ρορα 5. δοϑίγαοί5, πογγοπάᾶ 

ἐοειἰαῖα πιάαδαί (ἔνϑ. ἂν. σελ. 186). “Ἕνεκα δὲ τῶν νέων τούτων 
κατηγοριῶν ὁ Μάρκελλος κατεδικάσϑη τὸ δεύτερον ἐν τῇ ἐν Κων)πό. 

λει συγκροτηϑείσῃ συνόδῳ τὸ 388 ἢ 339 (πρβ. Ηεΐεϊε 488), ὡς τοῦτο 

γίγνεται δῆλον ἐκ τῆς περισωϑείσης ἣμῖν ἐπιστολῆς τῆς ἐν Σαρδιχῇ 

συνόδου, ἐν ἧ μετὰ τὴν μνείαν τὴν πρώτης καὶ αὖϑις ἐν Κωνσταντι- 

γουπόλει γενομένης καταδίκης ἕπονται τὰ ἑξῆς: 56ε.1 ῃάες αι επὶ 

βεοιπάιτιη ἱπιρίεἰδίαπι Μάτγοθὶ! παρτγοίϊοὶ ργίπια ἔπεγαπί ρδἼογα 

δπὶ ἀεἰπάς ϑιθϑεουία. Νὰπὶ ορὶβ [ΙἀἘ πὶ ογεάδί δαΐ ραἰϊδίαγ 
ε4, αΠΠ46 δΌ ἰρ80 πιαϊερεςία δίαιια σοπϑοτίρία ϑιιπί, αἰάδαιῖις α1-- 

διε δπαίπεπιαίβαία ϑιιπί Νάπι οὐπὶ ἱρθ80 Μάγοε!ο, ἃ ραγοπίδιι5 
ποβίγίβ ἰῃ (οπϑίδπεποροι πη εἰντἀΐεπι .... ([οστ15. πιαξ 015)... ΟΝ πι- 
αι ΠΡ6γ ϑεπίεπιίίαγαπι οχϑίδί ἰπ ἰρϑαπι 40 ερίϑοορὶθ σοπϑογίτ- 

Ρέιι5, ἴπ ατιὸ ᾿ἴΌτο οἰΐαπι ἰϑίϊ, παπο οὐπὶ ἰρ50. ϑδιιπὲ Μάγοε]ῖο, αἱ- 

αας Π ἴανεπὶ ..... ἰπ ἰρθ4 ϑεηίθπίία πιᾶπι ργορτία οοπϑοτίρϑε- 

τιηί.., (Μαπϑ5ί τόμ. ΠΙ, σελ. 191 καὶ 128). Ν 
ΕΝ ᾿ Μάρχος ΔΑΣΚΑΔΆΚΗΣ 

ἢ Ἢ πρότασις πᾶπι οἴιπὶ 'ρβο δὲν πρέπει νὰ δεωρηϑῇ ὡς περιττεύουσα, ΄ 

οὐδὲ πρέπειν ἐξαλείφοντες τὸ πᾶπὶ νὰ συνδέσωμεν μετὰ τῶν ἡγουμένων οὕτω 

ἀυδεαις αἰρης ἀπαίπεπιαίϊϑαία σαὶ (οσίαπίϊποροι! οἷν αι! οὕτα ἦρ80 Νίαγοβ!ο 

ἃ ρατεηπίϊδιια. ποϑίτίβ, τὸ μὲν διότι ἐν τοιαύτῃ περιπτισει τὸ σαχα ρθο ΜαΣ- 

66110 ϑὰ ἧτο περιττόν, τὸ δὲ διότι ἡ πρότασις εἶνε ἀπαραίτητος διὰ τὴν συνέ- 

χειαν τοῦ λόγου. Ἔκ τοῦ κειμένου φαίνεται ὅτι ἐξέπεσεν, ὡς εἰκάζουσιν οἱ 

ἐκδόται, ἢ λέξις σοηνοςαί, καὶ ἣ διαπραγμάτευσις τῶν ἐκεῖ γενομένων. Πρὸς 
ἀπόδειξιν δὲ τῆς χείρονος καταστάσεως εἰς ἣν περιῆλϑεν ὁ Μάρκελλος προσά- 

γουσι τὰ ἐν Κωνσταντινουπόλει τὸ δεύτερον ἀποφασισϑέντα καὶ ὑπογραφέντα 

καὶ ὑπὸ τῶν ὀπαδῶν αὐτοῦ. Τὴν δευτέραν δὲ ταύτην καταδίκην εἰκάζουσι μὲν 

ἕνεκα τοῦ εἰς Ρώμην ταξειδίου ὁ ΤΙΠεπιοπὲ καὶ ὁ Μοπίξαιοοπ χωρὶς ὅμως νὰ 

δηλῶσιν ὧς συμβᾶσαν ταύτην ἐν ἹΚωνσταντινουπόλει, ἐν ᾧ ἕτεροι οὐκ ὀρϑῶς ᾿ 

- ὡς τόπον τῆς καταδίκης ὁρίζουσι τὴν ᾿Ανειόχειαν (5. εἰσ γα 6Π). 



ΤΟΥ͂ ΣΟΦΩΤΑΤΟΥ ΚΑῚ ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟἸΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ͂ 

αὐροὶ ΓΡΗΓΘΡΙΟΥ ΤΟΥ͂ ΚΥΠΡΙΟΥ 

ἘΠΠΞΤΟΔΛΔΑΤΙ’Ἅ 

οπεὴ Τῷ αὐτῷ 

᾿ ᾿Επεστάλη τῷ δεῖνι ὧδε ἰέναι χαὶ ἦν ἂν ἔτος ἕν᾽ ἀκριβῶς, 
εἰ μή τινων ἐνέδει ὄραχεῖ ἡμερῶν ἐξ ὅτου ἐπεστάλη. Αἰτίαν δ᾽ 
ὅμως] εἶχεν ἡ ἐπιστολὴ τὴν χατάστασιν καὶ εἰρήνην ἣν 
ἔδει ποτὲ ταῖς ἐχχλησίαις γενέσθαι: ὁ δὲ ἀεὶ μὲν ἀναθαλλόμενος 
ἀεὶ δ᾽ ὑπισχνούμενος καὶ ἥξειν χαὶ μεγάλα οἷα δράσειν ἡμᾶς. 
μὲν ἀγαθά, δεινὰ δὲ τοὺς ἐπηρεαστάς, Ἐπειδὴ μόλις ἦλθεν 
οὐκέθ᾽ ὁρᾶν πρὸς τὰς ἐπαγγελίας καὶ τὰ ἔργα παρέχεται: ἀλλ᾽ 
ἐχείνοις μὲν θρασέως μάλα στρατηγεῖ, ἡμῖν δὲ ἀπειλεῖ τε χαὶ 
πολεμεῖ. Τὴν μὲν οὖν ὑπεροψίαν τ᾽ ἀνθρώπου καὶ τὸν μείζονα 
οὐρανοῦ τύφον, τά τε χαταγέλαστα φάσματα χαὶ φρυάγματα 
ἐμπληξίας ὄντα γϑννήματα οὐ ποιητικὰ χαταπλήξεως ἀκήκοας, 
οἶμαι, καὶ αὖθις ἀκούειν οὐ δεῖ- πλὴν ἀναστέλλειν ἔδει προμη- 
θῶς ἡμᾶς τὰ τοιαῦτα, ὅτι καὶ ἀναστέλλειν ῥάδιον χαὶ χρή" νυνὶ 
δὲ συγχωρεῖται, ἐφ’ ὁποίῳ οὐκ οἶδα συμφέροντι, καὶ προβαίνει 
τὴν ὀφρὺν μᾶλλον αἴρων καὶ μᾶλλον κατὰ πάντων ἀπονοούμενος: 
ἐγὼ δ᾽ ἐπείπερ οὔπω διὰ φιλαρχίαν ἐλεοῦντος Θεοῦ καθαρῶς 
μαίνομαι οὐδὲ πάντη τὸν θεῖον φόδον---λεγέσθω γὰρ καὶ σύ μοι 
συγγίνωσχε.---τῆς φυχῆς ἀπωσάμην, εὐλαθοῦμαι μὲν ἀπὸ χειρὸς 
ἀθρόου ρίψαι τὰ πράγματα, χϑιμῶνα δὲ τῇ Ἐχχλησίᾳ καὶ τοῦ 
κατέχοντος χαλεπώτερον δι’ αὐτὸν “καὶ τοὺς κατ᾽ αὐτὸν ἐπε- 

" Συνέχεια ἐκ σελ. 802 
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γεῖραι. Ἐπεὶ τίς πόνος τὸν ἄνδρα τοῦτον μιμήσασθαι, τοῖς τε 
ἀντιτείνουσιν ἐπικηρυκεύσασθαι, ναὶ μὴν καὶ σπείσασθαι πάντα 
μεθέντα πρὸς τὴν ἐχείνου βούλησιν, ἀρχήν, θρόνους, ὅσα ὑψηλὰ 
καὶ ἐπίφθονα" εἶτα δι᾿ ἐκείνων καὶ μετ᾽ ἐκείνων πάσης ταραχῆς 
τὴν φιλοτάραχον τήν δε πληρῶσαι φυχήν᾽ τίς λέγω πόνος, εἰμὴ 
τὴν Ἔκχλησίαν ἔμελλον ταυτὶ δράσας εἰς ἄγαν λυμαίνεσθαι, 
καὶ ὅ φησι ΤἸ]λάτων διὰ φιλονεικίαν πάντως πάντα ἀπολέσαι ἐπί- 
χαρτα τοῖς ἐχθροῖς ποιησάμενος ; νυνὶ δὲ δέδοικα, ὅπερ ἔφην, 
μὴ τὴν “μητέρα καὶ εὐεργέτιν ἀμύνωμαι ὕπ᾽ ἄλλων πολεμού- 
μενος καὶ βαλλόμενος. Καὶ μυριάκις ἂν βουλοίμην ἀποθανεῖν 
ἢ τὴν κοινὴν χριστιανῶν ἐσάπαξ λυπῆσαι τροφόν, ἧς ἕνεκα ἵν᾿ 
ὑπέσχῃ τὴν ἐνεστῶσαν ἐπήρειαν καὶ πρόθυμος γέγονα τῶν 
ἐμαυτοῦ πᾶσι πάντων παραχωρεῖν' ὅπερ δὴ δέος ἡμῶν κχἀχεῖ- 
νος ἐπιτηρήσας τῇ τε ἀνωμαλίᾳ τοῦ καιροῦ προσχρησάμενος 
ἀχάθεκτα μαίνεται καὶ ἐπαίρεται, καὶ τῇ ταπεινώσει ἡμῶν, ἣν 
διὰ Θεὸν καὶ τὰ Θεοῦ ταπεινούμεθα πράγματα ἐπὶ μᾶλλον 
δψοῦται καὶ καχὸς γίνεται. Τί οὖν ποιητέον ἐστὶ πρὸς ταῦτα ; 
τίνα λόγον θεραπείας εὑρίσκεις, εἴπερ ἠρεμεῖν καὶ μένειν ἐν 
τῇ τοῦ χαλοῦ χώρᾳ οὐχ ἐπιτρέπουσιν οἵ τὴν χακίαν αὑτὴν 
ὥσπερ ἄλλην ἐπιτηδεύοντες ἀρετήν ; Τὸ δὲ πόλεμον ἐμφύλιον 
ἐπισκόπτων ἀνάψαι, καταστρέφειν ἐστὶ τὴν Ἐκχλησίαν, ὥσπερ 
"ἐκεῖνο τὸ τρίτον τῆς αὐτῆς κακίας ἔστι τε καὶ δυνάμεως, τὸ 
σπείσασθαι δὴ λέγω καὶ προσχωρῆσαι τοῖς ἐναντίοις. Τί φής; 
τί δράσομεν; εἰπὲ πρὸς Θεοῦ, ἐπεὶ καὶ ὑπὲρ Θεοῦ σοι ὁ λόγος, 
ὡς ἔγωγε παντάπασιν ἐξηπόρημαι καὶ οὐκ ἔχω ὑπὸ τῆς ἀθυ- 
μίας ὅστις καὶ γένωμαι. 

εθσς") Ὃ πρωτοβεστιάριος τῷ πατριάρχῃ 

Παναγιώτατε χαὶ θειότατε δέσποτά βου οἱκουμενικὲ πα- 
τριάρχα. Ἐγὼ δὲ τὴν ἐπὶ τὸν ΓΑθω φυγὴν τοῦ πονηροῦ Θεο- 
δοσίου μαθὼν----οὕτω γὰρ αὑτὸν καλεῖν ἄξιον πολλῶν τε ἄλλων 
χάριν, ἃ ταύτην τούτῳ τὴν πῤοσηγορίαν ἁρμοδιωτάτην εἶναι 
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πεποίηκε, χαὶ τῆς ἐσχάτης ταύτης ἀπονοίας πρὸς ἣν αὐτὸν 
φιλοδοξίας ἔρως συνήλασεν ὥσπερ ἔχω τι σχοπῆσας ἐρεῖν----ἐγὼ 
δὲ ὅμως χαὶ πρὸ τούτου τὴν ἀποδημίαν ταύτην ὑπώπτευον, χαὶ 
τῷ θειοτάτῳ δασιλεῖ χαὶ δεσπότῃ ὑφηγεῖσθαί τε καὶ λέγειν οὐκ 
ὥχνουν, ὡς ἄρα οὐ σχοποῦ χωρὶς καὶ μελέτης εἴτουν ἐναντιω- 
τἄτου τινὸς σχέμματος μεταβολή τις εἶλε τοῦτον οὕτως ἀθρόα 
καὶ τοῖς ἀκριθῶς. ἐπισταμένοις αὐτὸν ἄπιστον, καὶ μετέστησεν ἐχ 
τῶν Αὐξεντίου βουνῶν καὶ τῆς ἐν αὐτοῖς τρυφῆς καὶ εὐπαθείας, 
ἣν δαψιλῆ τε χαὶ πλουσίαν τούτῳ χαρίζεται ὃ τῆς σεμνοτάτης 
καὶ ὀλβιωτάτης ἐξηγούμενος ΔΛαύρας, ἐπεὶ καὶ φιλοτίμως χο- 
ρΡηγῶν αὐτῷ καὶ θεραπεύσεως τὴν ἄϑράν τε καὶ κενόδοξον χρείαν 
οὐδέν ἐστιν ἕτερον, ἢ τῶν ὥτων ὥσπερ ἠρτημένος αὐτοῦ καὶ 
κινδυνεύων οὐ πράγματι μᾶλλον ἢ ὀνόματι μόνῳ τῇ τῆς ἀρχῆς 
ἐπωνυμίᾳ σεμνύνεσθαι: τἄλλα δ᾽ ὥσπερ τούτῳ δουλεύων χαὶ τὴν 
ἀπαίδευτον αὐτοῦ φιλοσοφίαν τιμῶν, εἴ τι χρὴ καὶ πρὸς φιλο- 
σοφίαν οὕτω τολμᾶν, ἀλλὰ μὴ κενὴν ἀδολεσχίαν τὴν πολλὴν 
αὐτῷ τοῦ λόγου φλυαρίαν ὀνομάζειν: σχαιότητά τε τρόπου τὸ 
σοδαρὸν καὶ ἄχαρι τοῦ ἤθους καὶ ὅλον ὑποχριτικὸν καὶ ἀφύλα- 
κτον, ὅτι καὶ τελέως ὕπ᾽ ἀδελτηρίας εἴτουν ἀλαζονείας εὐφώρα- 
τον χαὶ μόνῳ τάχα τούτῳ τἀναντία συνέδραμε: λογισμὸς μὲν 
οὐδαμοῦ μέτριος, ὅτι μηδὲ ἔχει φύσιν ἀρετῇ συνεῖναι χαχίαν' 
ἀλλὰ φύσις ταῦτα πόρρω τε καὶ ἀπ᾽ ἀλλήλων διώρισται: χαὶ 
ἀρετῆς μὲν ἐπιούσης ὑποχωρεῖ καὶ δραπετεύει καχία, ὥσπερ 
σχότος ὑπὸ τοῦ φωτὸς δραπετεύεται, ὄχλος δὲ παθῶν ἐν δυνα- 
στείᾳ ἐπὰν μὴ νοῦς καλῶς ἡγεμονεύῃ μηδὲ ρυθμίζῃ λόγος τῆς 
φυχῆς τὴν κατάστασιν: τῷ δὲ καὶ σχῆμα ταπεινὸν πλάττεται, 

. πλὴν ὄγκος διελέγχει τῆς φυχῆς ἀνασοβῶν ἔνδοθεν καὶ μηδ᾽ 
ἐπὶ πολὺ λανθάνειν συγχωρῶν τὸ προσωπεῖον, ἀλλὰ ταχὺ τὸ 
δράμα τε καὶ τὴν σκηνὴν ἀναχαλύπτων καὶ εὐχερῶς τὴν δυσ- 
τῤοπίαν παραδειγματίζων τοῦ πλάσματος, ἐφ᾽ οἷς καὶ νῦν πει- 
ρώμενος λανθάνειν ἔλαθεν ἁλούς, καὶ πρόδηλός τις ἀνεφάνη 
"κακός, ὡς ἀρετῇ καὶ ἀληθείᾳ μαχόμενος: ἐννοεῖν μὲν οὖν τὸν . πέονν τ τς ; ΡΟ ΤΩΣ ΕΟ ΟΝ Αθω χαὶ τὴν ἐν αὐτῷ διατριβὴν χαὶ ἡσυχίαν οὐχ ὅτι ἀρετῆς 
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αὐτῷ καὶ ἡσυχίας ἐμέλησεν, οὐδ’ ἵνα τι τῷ τριδωνίῳ χαρίσηται, 
ὅτι μηδὲ τῇ διττῇ φιλοσοφίᾳ τῆς τε θεωρίας καὶ πράξεως, ἣν ὃ λόγος τῆς μεταθολῆς ἐπηγγείλατο, χαὶ ἡ μετάθεσις τοῦ βίου ἐκ τοῦ Ἀοσμικοῦ καὶ μιγάδος πρὸς τὸν πνευματικὸν χαὶ μονάζοντα, ἀλλ᾽ ὅτι μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἐξ εὖ ἔχοντος σχοποῦ πρὸς τὸ τῆς ταπεινώσεως ἐλήλυθε σχῆμα, οὐδὲ τὴν μοναδικὴν ζωὴν εἴλετο ἀντὶ τῆς ἐν μέσῳ συναναστροφῆς χαὶ ὁμιλίας καὶ τέρφεως: ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὑπερεπόθει χαὶ καταλαβεῖν ἔσπευδε, 
πλοῦτον χαὶ τιμὰς ἐννοουμένας αὐτῷ καὶ φανταζομένην συζυ- γίαν, νῦν μὲν ἴσθι εὐγενῆ καὶ περίβλεπτον, νῦν δὲ τυχὸν ὀλ- βιωτάτην καὶ τοὺς πολλοὺς τοῖς θησαυροῖς ὑπερδαίνουσαν: ἐπεὶ δὲ τῶν λογισμῶν καὶ τῆς ἐλπίδος ταύτης ἐσφάλη, τὸ μὲν μεμ- φόμενος τῇ τύχῃ; ὅτι μὴ δωρεὰν ἀεὶ καὶ προῖκα ταῦτα τοῖς ἐφιε- μένοις χαρίζεται, τὸ δ᾽ ἔστιν ὅπου τῆς οἰκείας ἀσθενείας αἰσθό- βενος χαὶ συνιεὶς ὡς γέρα ταῦτα μᾶλλον παρὰ βασιλέως τοῖς ἀξίοις χαρίζεται, καὶ ἔστιν ὦνια καμάτων καὶ ἀγώνων πολλῶν, καὶ τοῦ δεξιῶς καὶ ἐπιδόλως ἔχειν ἐπὶ πᾶν τὸ παρ᾽ αὐτοῖς πι- στευόμενον ἐξαπορῶν καὶ ἀπονοούμενος ὑπὸ πολλῆς ἀμηχα- νίας, καὶ μὴ ἔχῶν ὅ,τι δράσεις λοιπὸν ἕτερον, ὑπὸ φθόνου τὴν φυχὴν ἐκεντᾶτο καὶ μυρίοις χατετήχετο πάθεσι, τοῦτ᾽ αὐτὸ βασχκανίᾳ πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας, ἔριδι καὶ ζήλῳ πρὸς τοὺς ἀντιτέχνους, ὑπεροφίᾳ πρὸς τοὺς ἰσοτίμους, ἵνα διὰ τούτου δόξῃ τι προέχειν ἐχείνων᾽ πρὸς τοὺς ὑποδεεστέρους ὑπερηφανείας θρασύτητι, μίσει πρὸς τοὺς ἄλλους. ὁμοῦ, δυσνοίᾳ πρὸς αὐτοὺς τοὺς κρατοῦντας, ὅτι μὴ τῶν ἄλλων ἐτιμᾶτο πλέον αὐτοῖς οὐδ’ ἐπλήρουν τούτῳ τὰς ἐφέσεις, ἀλλὰ παρεώρων ἀγέραστον. Τί ἔτι ; τελευταίαν δδὸν μέτεισι: γίνεται τοῦ καιροῦ τῆς ὀλασφη- μίας ἐν τούτῳ κλέφειν οἰηθεὶς καὶ ὑφαρπάσειν, ἃ πλεῖστα πο- γηθεὶς καὶ ἐχζητήσας οὐκ ἔσχΞξ δυνηθεὶς πρότερον" ὡς δὲ καὶ ἐν τούτῳ ἔσφηλεν αὐτῷ Θεὸς τὴν προσδοχίαν, πρὸς τὸν φίλτα- τὸν αὐτῷ δογματιστὴν τῶν ἀλλοκότων καὶ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐχείνου ποιμενάρχην ἐπεῖδε, καὶ ἐπιρρίψας τούτῳ τὰς ἡνίας τῆς ἐλπί- δος ἔδωκεν ἄγειν, ὅπου ἂν γε εἴη βουλομένῳ σχοπεῖν" πλὴν εἰς 
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«ὄρη τε καὶ ἐρημίας χαὶ βάραθρα, τῆς πολλῆς ἐκείνης ἀλογίας, 
ἣ τὴν ᾿Εχκλησίαν χατέτεμεν, οὔκουν οὐδὲ τοῦτό γξ σχοποῦ τινος 
καὶ λογισμοῦ χωρὶς δ᾽ γεννάδας, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πᾶσαν πεῖραν 
διεξελθὼν χαὶ πάντα χάλων, ὅ φασι, χινήσας τῶν σπουδαζομέ- 
νων ἀπέτυχεν, ὃ μὴ ἔσχηκε χερδήσας λέγω δόξης καὶ περιου- 
σίας ἀπόλαυσιν ἐν τοῖς κοσμικοῖς πολιτευόμενος καὶ πλανώμε- 
γος, τοῦτο δ᾽ ἑτέρας πλάνης δοχιμάζει λαθεῖν καὶ μεθαρμόζεται 
τὸν βίον οὐδὲν Θεῷ ταῖς ἀληθείαις οὐδὲ τῇ ἑαυτοῦ φυχῇ χαρι- 
"ζόμενος, ἀλλὰ τὰς ὑψηλὰς ἐπινοῶν χαθέδρας καὶ τοὺς ἱεροὺς 
"περινοστῶν θρόνους τῷ νῷ χαὶ τρεφόμενος ἐλπίσιν, ὅτι ὁ πολὺς 
:αὐτῷ “καὶ μέγας ἀρχιποίμην τάχιστ᾽ ἂν ἀμείψηται αὐτόν: τὸ 
μέν. τοι τῆς στοργῆς καὶ τῆς εὐνοίας, ἣν ὅ,τι πλείστην εἶχεν 
ἀπονέμων αὐτῷ, τὸ δέ τοι τῶν ἀδολεσχιῶν ἕνεχεν ἃς ἀτρόμῳ 
-ἠδολέσχει διανοίᾳ καὶ ἀπυλώτῳ καὶ ἀνυποστόλῳ ἐξήρευγε τῷ 
“στόματι, τὰ ἱερὰ καὶ θεῖα δ’ φθείρων καὶ παρεξηγούμενος λόγια' 

. ἐπεὶ δ΄ ἐκεῖνον ἡ δικαία φῆφος τοῦ Θεοῦ χαθελοῦσα, εὖ ποιοῦσα 
καὶ ἀξίως ὅτι γϑ καὶ ψῆφος Θεοῦ, ὡς πορρωτάτω τῶν ἱερῶν 
καὶ θείων περιβόλων ἀπήλασεν, ἀνῆκται δὲ ἐπὶ τὸν θρόνον τῆς 
μεγάλης ἀρχιερατείας ὃ τῆς ἀληθείας καὶ τῆς εὐσεδείας διδά- 
σχαλος, σὲ δὴ λέγω τὸν ποιμένα τὸν μέγαν, ὡς τοῦ ἀληθινοῦ 
ποιμένος ἀντίτυπον, τί χρὴ λέγειν; ἢ ὅτι φθόνος μὲν χατέσχε 
τὴν ὀέδηλον ψυχὴν καὶ μισόχαλον᾽ εἶτα φόθος οὗτος μόνος 
ἀληθής τε καὶ εὔλογος: τὸ δέ ἐστιν, ὅτι καὶ τούτων δῆτα τῶν 
ἐλπίδων τῶν ἐσχάτων διέπεσε: διώχτην γὰρ ἀναφανέντα χαὶ 
δογματιστὴν ἀπερίσκεπτον, μᾶλλον μὲν οὖν καὶ λίαν τινὰ θρα- 
αὺν. καὶ αὐθάδη ὡς μηδέν τι τῶν ἀτοπωτάτων ὅσα προὔφην ὃ 
“χρόνος ἐχεῖνος ὑποστειλάμενον τολμῆσαί τε καὶ εἰπεῖν πῶς ἂν 
γένοιτο βαθμοῦ τινος ἀξιωθῆναι ἢ τῶν πρὶν προσδοκωμένων 
ἡμῶν τεύξασθαι ; ἐντεῦθεν δυσνοεῖ μὲν ἀμυνόμενος βασιλεῖ τῷ 
φιλοχρίστῳ καὶ σὺν τῷ Θεῷ χαρισαμένῳ τῇ πνευματικῶς γεν- 
νησαμένῃ ᾿Εχχλησίᾳ τὸ χράτος χαὶ ποιησαμένῳ πᾶσαν ἐκ τοῦ 
μέσου βλασφημίαν καὶ διὰ τῆς ὀρθῆς αὐτὴν ὁμολογίας δοξά- 
σαντι’ ἀμύνεται δὲ χαὶ σὲ τὸν ταύτην δὴ παρὰ Χριστοῦ καλῶς 



Ἐπιστολαὶ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Κυπρίου 449 

νυμφευσάμενον ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ 
πνεύματος" εἴτα βλασφημεῖ καὶ διαβάλλει τοῦτο καὶ Χριστὸν τὸν σὸν Θεόν τε καὶ δεσπότην, τὰ τοῦ ἐναντίου πνεύματος ὄρ- γανα" οἶδα ὅτι ταῦτά γε βουλόμενος καὶ σκύλαι διανοηθεὶς τοὺς 
εὐτυχεῖν αὐτῷ μέλλοντας πρὸς αὐτό τε τὸ τοῦ ΓΑθω ὄρος ἀπέ- 
ὄραμε καὶ τὰς ἐκεῖ διατριθὰς ἀνεζήτησεν: ἀλλὰ νικᾷ Χριστὸς 
ἁπανταχοῦ σὺν ἀληθείᾳ καὶ τὴν πλάνην πανταχόθεν ἀπήλα- 
σεν, ἀπελάσει δὲ καὶ νῦν τῆς ἀληθείας ἐν αὐτῷ πρεσδευομένης 
καὶ ὑπερνυκήσει Χριστός: οἵ δὲ χαὶ ἡττηθήσονται καὶ σιγήσου- 
σιν, ἣ δ’ ἐπάνοδος, ἣ δὲ θρασύτης, ἡ δὲ ἄκαιρος παρρησία, ἣ δ᾽ 
ἐπὶ πρόσωπον ἀναισχυντία, ταῦτα πάντα οὔκουν σωφρονοῦντός 
τινος, ἀλλὰ μεμηνότος σαφῶς πλὴν οὔτ᾽ αἰτήσεται συγγνώμην 
οὔτ᾽ ἴσως αἰτησάμενος λήφεται, ὅτι οὐδὲ παρεκόπη τὰς φρένας 
ὑπὸ πάθους ἀβδουλήτου τινός, ἀλλ᾽ ἑαυτῷ φέρων λεγεῶνα ἐπε- 
σώρευσε πνευμάτων ἐναντίων" εἴθ᾽ ὥσπερ δι’ αὐτῶν ἐθελοντὴς ἂνε:- 
-θάκχευσεν οἷος οὗτος ὁρῶντι μοι πολλάκις εἰς αὐτὸν χατεμὴ- 
νύθη" μετρίως μὲν διάστροφος τὸ δλέμμα, γαληνὸν δὲ οὐδέν τι 
φέρων ἐν τὸῖς ὀφθαλμοῖς οὐδὲ ἥσυχον, τοὐναντίον μὲν οὖν ἅ-- 
παν ἐπὶ τοσόνδε ἀγριότητος μέτοχον, ὅσον ἂν καὶ ἔχειν τὸν 
δουλόμενον εἰκάζειν ἐπὶ δαιμονῶντας ἀνακινῶν τὴν μνήμην χαὶ 
πρὸς ἐχείνους ἀναφέρειν τὴν μίμησιν, ἢ ἐπὶ μυθευομένους δάκ- 
ιχοὺς καὶ σατύρους τινάς. Ὃ μὲν οὖν ζῆλος μέχρι τούτων ἐξ- 
ἥνεγχε καὶ οὐδὲ παραχατέχειν οἷον δύναμαι τὸν ζῆλον, νὴ 
τὴν ἱερὰν κεφαλήν, ἐξ οὗ καὶ πλείῶ λέγειν ἠδουλόμην, εἰ μὴ 
αἰδὼς καὶ δέος με ἐπεῖχε πρὸς τὴν σὴν ἁγιωσύνην τοὺς παρ- 
ὄντας λόγους ποιούμενον καὶ τὴν ἀμετρίαν ἐκφεύγοντα- πλὴν 
ταῦτα εὐαγγελίζομαι, καὶ εὐαγγελίζομαι ὀεβαίως θαρρῶν τῇ 
ἀληθείᾳ, Θεῷ τε τῷ εὐοδοῦντι χαὶ σώζοντι, καὶ ταῖς εὐχαῖς 
τῆς σῆς ἁγιωσύνης, ἃς δεῖτε θερμοτέρας ποιουμένου εὐοδώσει 
μᾶλλον Θεός: εδαγγελίζομαι δέ, ὡς ὅσον οὔπω μέτριαί τινες 
διαγενήσονται ἡμέραι καὶ ἀφίξεταί σοι πρὸς τὴν πόλιν ὃ θεο- 
στεφὴς βασιλεύς: ἀναβολὴ γὰρ τὸ ἀπὸ τοῦδε οὐδεμία, χαὶ ἀ- 
φίξεται τάχιστα: ἐληλυθότος δὲ τό τε ἄλλα ἕξει χαλῶς χαὶ 
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πᾶσα ἣ τῶν πονηρῶν χαταργηθήσεται χακία, χαὶ τὰ πολλὰ 
διαλυθήσεται σχάνδαλα.. 

οσξ) Τῇ Ῥαουλαίνῃ' 

᾿Αφελῇ σοι τινὰ φὴς εἶναι γράμματα καὶ ἐχδήλως πρε- 
σθυτερικά, ἃ "πρὸς ἡμῶν σο! πέμπεται γράμματα' εἴτ᾽ οὐχ ἱστᾷς 
ἄχρι τοῦδε τὸ πρᾶγμα, ἀλλὰ καὶ φῆφον αὐτοῖς ἐπάγεις τοῖς 
οὐδὲν γενναῖον ἔχουσι πρέπουσαν. Οὐ πλήττομαι πρὸς τὸν 
λόγον εἴτουν ψόγον, οὐδ᾽ εἰς τὴν ὑπὲρ τῶν ἐμαυτοῦ συνηγορίαν 
χωρῶ, ἐχόντων ὡς ἣ παρὰ σοῦ ψῆφος βούλεται: οὔπω διὰ τοῦτο 
χαὶ τὸ πάντῃ μεμπτοῖς εἶναι προσέσται, ἀρετῆς ἔτι περιλει[πο]- 
μένης αὐτοῖς, τῆς καὶ πάντων γραμμάτων κατ᾽ ἐμὲ ἀρετῆς" εἴη 
δ᾽ ἂν αὕτη ἀμείωτον διαθιδάζειν πρὸς ὃν γράφεται τὸ τοῦ γρά- 
εφοντος νόημα’ ἢ ἔχεις σὺ μεθ’ ἧς ἐπικέχληχας ταπεινότητος 
καὶ ἀσάφειαν ἐπικαλεῖν οἷς ἐπικέχληκας, καὶ τὸ νοεῖσθαι μὴ δύ- 
γασθαι; οἷς δὲ ταῦτα μὴ ἐπιχλητέον ἐστὶν οὐ φαίης ἐκείνοις 
"ἀρετὴν ἐνεῖναί τινα, ἀλλὰ λόγῳ παντὶ καὶ τρόπῳ τοῦ εὖ ἄμοι- 
ῥεῖν δικαιώσεις ; πλὴν δοκεῖς οὐ γέ μοι μὴ μόνον αὐτὰ τῆς αἱ- 
'τίας ταύτης ἀπαλλαγέντα, καί τινα τόνον ἀμείνω λαβόντα μηδέ- 
ποτε ἐπαινέσαι, ἀλλὰ χἂν ὑπὲρ τἄλλα γένοιτο ὅσα ποτὲ γέγονε 
χαλά, καὶ οὕτω ἔτι μὴν ζητεῖν τὴν ὑπερδολήν' αἴτιον δὲ---μαρ- 
᾿τυρήσω γὰρ τἀληθῆ----οὐχ ὅτι φιλαίτιός τις εἴ, καί σοι τῶν χα- 
"λῶν δοκεῖ καλῶς ἔχει οὐδέν: τίς γὰρ οὕτω πόρρω τῆς ἀλη- 
θείας καὶ τοῦ χαλοῦ, ὥστε περὶ σοῦ τι τοιοῦτον μέχρι καὶ τοῦ 
ἐννοῆσαι τολμῆσαι; ἀλλ᾽ ὅτι μήτ᾽ αὐτὰ καθ᾽ αὑτὰ δοκιμάζεις 
τὰ γράμματα, μήτε μὴν πρὸς τὰ τῶν ἄλλων κρίνεις ἐπεὶ 
ἐφαίνετ᾽ ἂν καὶ μετρίως γ᾽ ἔχειν χρειττόνως ἢ ὡς νῦν χαταφαί- 

᾿νγεῖται" πρὸς δὲ τὸ βούλημα τῆς φυχῆς ἐξετάζεις τῆς σῆς" τὸ δέ 
"ἐστιν ὑπερθδάλλειν ἀεὶ παντὸς τοῦ φαινομένου τὸ ἐν τοῖς ἣμε- 
τέροις καλὸν ὡς ἄπειρον ἀτεχνῶς εἶναι, καὶ οἷον αὐτοῦ μέτρου 

ἢ Τῇ Ῥαουλένῃ ὁ κῴδ. 
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μὴ εἶναι. “Ὅθεν καὶ ἡλίκην ἂν τὰ ἔργα ἡμῶν ἔχοντα φανεῖται 
τὴν ἀρετήν, ἐπειδήπερ οὐκ ἔνι τῷ ἀπείρῳ παρισωθῆναι, οὐκ 

δ χ ἀποχρῆναι οὐδ’ ἀρέσκειν λεγούσης σου ἀκουσόμεθα“ τὸ δ᾽ ἐνδεὲ 
ἐγχαλούσης καὶ τὸ μεῖζον καὶ χρεῖττον ἀπαιτούσης ἂεὶ οὐχ ἔνι 
τοίνυν ἐλπίσαι ἀχοῦσαι. οὖχ εὐφημίαν ἐπὶ τούτοις παρὰ σοῦ 
οὐκ ἔπαινον, οὐκ ἐγκώμιον: ἀγαπητὸν δὲ εἰ καὶ μὴ τοὐναντίον" 
εἴπερ ἄνθρωποι ἐχεῖνα τούτων ἀξιοῦσιν, ὅσα καὶ κατὰ θούλη- 

εἰ 

σιν αὐτοῖς ἐχόαίνει ἢ καὶ κρείττω βουλήσεως" ἃ δ᾽ ἀποπίπτει 
ὁμοῦ παρ᾽ αὐτοῖς καὶ τῶν ἐγχωμίων ἐκπίπτει: οὐ μέντοι διὰ 
τοῦτο ἀνιασόμεθα, οὐδ᾽ αὖ δεῆσαν γράφειν ἀμδλύτερον γράφο- 
μεν' μᾶλλον μὲν οὖν καὶ εὔξομαι καὶ δὴ εὔχομαι, σὲ μηξέ- 
ποτ᾽ ἀποχαμεῖν ζητοῦσαν τὴν ἐν τῷ καλῷ τῶν ἡμετέρων ἐπί- 
δοσιν. Ἐπεὶ καὶ τῆς ἀμείνονος περὶ ἡμᾶς κηδεμονίας οὐχ ἔ- 
τερον ὡς τόδε τεκμήριον εἶεν. Τὸ δὲ Θιδλίον, τὸν Δημοσθέ-- 
γὴν, ἐπισκήπτειν τῷ γραφεῖ ἐπιτάττεις, ἄστικτον τηρεῖν διόλου 
καὶ ἀκηλίδωτον" ἔσται γε οὕτω καὶ ἐπισχήψομεν: ἀλλ᾽ ἐπει- 
δὰν ὅ τοῦ μεταγράφειν ἐνσταίη καιρός, νυνὶ δὲ οὐκ ἐνέστηχεν, 
ὅτι μηδὲ ἔαρ ἔτι, οὐδὲ χρεωφαγοῦσιν ἄνθρωποι οὐδὲ δέρρεις 
προδάτων εἰς γραμμάτων ὑποδοχήν" ἐσεῖται δὲ ὅμως ταῦτα 
μετὰ μικρὸν καὶ τότε καὶ γράφειν ἐπιδαλοῦμεν ἄφθονα τὰ τῶν 
γραμμάτων ἔχοντες ὑποχείμενα, τότε καὶ τῷ γραφεῖ Μελιτᾷ 
οἷον ἐπιτάττεις τὸ θδιδλίον συντηρεῖν ἐπιτάξομεν" εἰ καὶ ἄλλως 
πρὸς αὐτὸν ὃ λόγος μάτην γεγονὼς ἔσται καὶ περιττῶς" ὃ γὰρ 
ἄνθρωπος οὕτω καὶ παραγγελμάτων χωρὶς τῶν ὃε τῶν παραγ- 
γελμάτων ἐστίν, ὥστε καὶ ἅπερ ταῖς χερσὶν ἑαυτοῦ γράφει χαὶ - 
στρέφει καὶ ἐπαφᾶται, πάντῃ ρύπου διαφυλάττει ἁγνεύοντα' εἶ 
δὲ τοιαῦθ᾽ ὁρᾶν ταῦτα παρέχεται, τί περὶ τῶν πρωτοτύπων λο- 
γίζεσθαι χρή, ὧν ὀφθαλμοῖς καὶ μόνοις ἀντιλαμδάνεται πόρ- 
ρωθεν;. εἴποις, οἷς γράφει ἐμβλέψασα, ὡς φαιδροτέρα τῶν χειρῶν 
ἀποτίθεται, καίπερ γράμματα καὶ μέλαν ἐπιθαλών, ἢ τὴν ἀρχὴν 
ταῖς χερσὶν ἀνηῃρεῖτο. Ἴσως ἐθέλεις ἀκοῦσα, χαὶ περὶ τῆς χθὲς 

| πεμφθείσης τρόφῆς, τί [ς καὶ] ποία ἔδοξε γευσαμένοις: ἡδεῖά τις 
ἔδοξε, νόστιμος, καὶ σφόδρα φαγεῖν ἀγαθή" ἄλλοις μέντοι γε 
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τοιαύτη οὐκ ἔμοιγε: πῶς καὶ τίνα τρόπον οὐκ ἔμοιγε; ὅτι 

σπούδασμα ἐμόν, καὶ μάλα ἴδιος ἀγών, δίψους ἀπαλλαγῆναι 

ζητεῖν, οὐκ ἐπισπάτασθα: δίψος: ἣ δὲ ποιητοκὴ μάλιστα τοῦ 

φευχτοῦ τούτου, οὐκ ἀποτρεπτυκὴ κατεφαίνετο. Οὐκοῦν καὶ 

ἵνα μὴ ἐμαυτῷ παρασυρεὶς τῇ γλυκύτητι λάθω δλάδην 'προσ- 

ἐνεγκὼν κατὰ. τὸ καὶ πάντα τἄλλα δεύτερα τοῦ ἐν γεύσει κα- 

λοῦ τιθεμένους παῖδας, γευσάμενος μόνον ἄλλοις ἀφῆχα φα- 

γεῖν, οἷς οὐδὲν ἔμελε δίψους, οὐδὲ τῆς ἀπὸ δίψους ὀλάδης, καὶ 

τὰ πολλῷ τούτων ἐμφαγοῦσι διφητικώτερα. 

“ Ἕπεται τὸ τέλος Ὑ 


